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“Me sentindo insegura com o 

meu corpo nu, me afasto e observo 

tomar forma. Me perguntando porque 

não pareço uma Barbie, eles dizem 

que os meninos gostam de uma 

cintura fina […] Pessoas ao redor me 

observam de perto, porque é como eu 

pareço e não o que eu penso.” 

(Melanie Martinez, Strawberry 

Shortcake, tradução nossa, 2019). 



 
 

RESUMO 

A moda e a magreza andaram lado a lado por quase todo o último século, porém no 

dias atuais o consumo de moda por parte das mulheres magras nem sempre é algo 

simples de se fazer. Esse trabalho possui o objetivo de analisar essa relação entre a 

magreza e a sociedade de moda, mostrar se há um espaço no mercado para as 

magras e se realmente o padrão de corpo ditado pela moda é o corpo magro. Partiu-

se de uma pesquisa com a abordagem quanti-qualitativa feitas com mulheres 

adultas e magras, e um levantamento bibliográfico sobre questões de padrões de 

beleza, moda, consumo e corpo. A partir das informações obtidas, entendeu-se que 

apesar de todo o discurso aclamar esse corpo magro na teoria, o padrão quase 

inalcançável excluí até aquelas que estariam mais próximas dele. 

 

Palavras-chave: Consumo de moda. Magreza. Padrões de beleza. 



 
 

ABSTRACT 

Fashion and thinness have been on the side since it came, but there are no current 

days, or fashion consumption by thin women is not always simple to do. This paper 

has or aims to analyze this relationship between thinness and fashion society, show 

if there is a space in the market for brands and if really the body pattern is modified 

by fashion or thin body. With a research with qualitative quantitative approach made 

with thin and adult women, and a bibliographic survey on issues of beauty standards, 

fashion, consumption and body. From the information displayed, it is understood that, 

despite all the speech acclaiming this thin body in theory, the almost unreachable 

pattern excludes even the people who are planning more. 

 

Keywords: Fashion consumption. Thinness. Patterns of beauty. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

A magreza há muito é vista como sinônimo de beleza e saúde. Estampado 

nas capas das revistas e nas passarelas, o corpo magro está na moda e o consumo 

deste modelo padrão pressupõe sucesso e distinção social. Atrelando beleza e 

saúde, consumimos estes modelos padrões pela mídia e tentamos a todo custo ficar 

no “peso ideal” para que tenhamos uma vida melhor e mais “digna”, sem problemas 

de saúde que são relacionados ao sobrepeso como hipertensão, diabetes e a 

própria obesidade. Atualmente esse conceito está mudando aos poucos, após a 

conscientização de doenças relacionadas ao psicológico e baixo peso, como 

anorexia e bulimia. Ter uma vida “fitness” é considerado mais saudável, porém a 

ditadura da magreza ainda persiste.  

No Brasil, a beleza do corpo e os cuidados com o mesmo são intensas. 

Estamos entre os primeiros no ranking de país com mais cirurgias plásticas para 

estética no mundo e também somos um país com corpos diversificados. Mas a moda 

abrange todas essas pessoas, inclusive quem está dentro dos padrões? Neste 

sentido, este trabalho tem como objetivo analisar a relação da extrema magreza com 

a nossa sociedade de moda atual, e para isso conceituou-se o que é moda na 

sociedade atual, contextualizou-se o padrão de beleza até os dias de hoje e 

analisou-se como esse padrão interfere na percepção da saúde e do corpo. 

Percebeu-se ainda a falta de variação de tamanhos na tabela de medidas, 

identificando as dificuldades que as pessoas magras, mas fora dos padrões, 

enfrentam quando vão comprar roupas.  

 

2.1 PROBLEMÁTICA 

 

Desde os primórdios da sociedade, muito antes da moda existir, já podíamos 

encontrar a preferência por certo tipo de corpo, como podemos ver na estatueta de 

Vênus da pré-história. Porém, diferente dela, ultimamente o padrão de beleza 

feminino vem buscando ser cada vez mais magro. Quantas vezes não vemos 

anúncios destinados a mulheres de todas as idades como esse “Perca 10kg com 

essa dieta infalível” ou então “Seque a barriga com esses exercícios para ficar bem 

para o verão”? A obsessão pela magreza toma conta das passarelas, movimentando 

um mercado enorme de remédios, dietas e procedimentos cirúrgicos. Mas, na vida 
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real, fora dos holofotes da passarela, existe reconhecimento social e de mercado em 

ser realmente magro? Ou o padrão de beleza também interfere em quem, 

supostamente, está dentro ou então mais próximo do padrão? Mulheres 

consideradas muito magras, com o índice de massa corporal (I.M.C) mais baixo que 

o normal, seja por genética ou alguma patologia, relatam sentir dificuldades para 

encontrar roupas em lojas de departamento no Brasil, principalmente em lojas mais 

populares. Quais são suas maiores dificuldades? Como fazem para encontrar 

roupas menores? E se não encontram, qual é a solução? A moda realmente exclui 

essas pessoas? Realmente existe essa procura ou são apenas casos isolados? 

Seria um novo nicho de mercado? Quem está realmente dentro do padrão de beleza 

imposto pela sociedade de moda atual? 

 

2.2 JUSTIFICATIVA 

 

O trabalho tem como objetivo mostrar a relação da extrema magreza com a 

sociedade de moda atual, trazendo assuntos atuais como o padrão de beleza e 

como ele modifica a percepção sobre a saúde e o próprio corpo. A pesquisa busca 

olhar de outro ponto de vista sobre as pessoas que estão ou são consideradas muito 

magras e que apesar de serem cultuadas pela sociedade, também sentem a 

pressão do padrão. De modo acadêmico, a pesquisa contribuí abrindo espaço para 

novas pesquisas sobre o mesmo assunto, voltados para problemáticas diferentes, 

podendo ser útil também como uma pesquisa de mercado para quem, no futuro, 

desejar usar o assunto como um nicho de mercado focado apenas em peças 

pequenas para adultos. 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivos Gerais 

 

Analisar a relação entre a magreza e a sociedade de mosa contemporânea. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 
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 Contextualizar as mudanças nos padrões de beleza do século XVI até 

o século XX. 

 Analisar os padrões atuais sobre o corpo brasileiro. 

 Identificar como as mulheres magras enxergam os seus corpos e a 

moda. 

  Detectar como as mulheres magras consomem a moda. 

 Identificar as dificuldades sofridas ao consumir a moda. 

 Mostrar as soluções encontradas pelas mulheres para contornar as 

dificuldades. 

 Analisar a massificação dos corpos.  

 

2.4 METODOLOGIA 

 

O trabalho seguiu um formato de pesquisa exploratória com abordagem 

quanti-qualitativa. Analisou-se a relação da extrema magreza com a sociedade de 

moda atual, a partir de entrevistas feitas com mulheres adultas, brasileiras, e que se 

consideram extremamente magras. Para encontrar essas mulheres, utilizou-se as 

redes sociais, mais especificamente o Facebook, em três grupos de autoajuda: 

“Magrelas”, “Magrelas II” e “Sou magra mesmo, idaí? ”. Mais de setenta mulheres se 

interessaram pela pesquisa, porém apenas trinta eram efetivamente interessantes e 

continham respostas completas. Para manter o anonimato, foram utilizados números 

para identificar cada entrevistada. 

A partir disso o trabalho foi dividido em três capítulos. O primeiro capítulo 

aborda sobre as mudanças nos padrões de beleza entre o século XVI ao século XXI, 

analisando como essas padronizações mudaram nosso olhar sobre o corpo feminino 

e sobre a saúde corporal, além de definir em primeiro momento, a magreza como 

sinônimo de bem-estar e que um corpo bem cuidado é a porta de entrada para a 

realização da vida perfeita.  

O segundo capítulo mostra a realidade das mulheres magras, como elas se 

sentem sobre os seus corpos e mostra suas perspectivas sobre a moda: suas visões 

sobre o assunto, se se sentem incluídas nesse meio ou representadas pela mesma.  
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O terceiro capítulo fala sobre o consumo de moda por parte das mulheres 

magras entrevistadas, suas dificuldades e os “jeitinhos” que aprenderam para 

contornar os empecilhos enfrentados no dia-a-dia.    
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3 O CORPO DA MODA: IDEALIZAÇÃO E CONSUMO  

 

Um corpo: algo que todos nós temos, mas que nem sempre questionamos 

como construção cultural. As pessoas possuem diferenças físicas que variam de um 

para outro. Algumas são mais altas, outras mais baixas; uns mais gordos e outros 

mais magros. Mas são essas características, as vezes podendo ser tão peculiares, 

que as tornam únicas. Parece algo tão simples, porém não é bem assim que é visto 

dentro dos ideais normativos sociais. Há muito tempo corpos diferentes, ou fora dos 

padrões, são enxergados como algo ruim que deve ser evitado e mudado para 

serem aceitos por todos, para conquistarem o melhor que sociedade em que a 

pessoa vive pode oferecer, mesmo que isso signifique passar por procedimentos 

dolorosos.  

Mediados principalmente pela mídia, os corpos ideais são vendidos como 

distintivos sociais e apanágio da saúde, beleza e felicidade. Não por acaso todos 

querem ter o corpo da moda, não importe o quanto ele custe. Mas este não é um 

diferencial do século XXI. Ao longo da história, a beleza física foi definida e moldada 

como princípio divino, tornando seu possuidor um escolhido para usufruir do direito à 

felicidade, dificultada aos fisicamente comuns e desarranjados. 

 

3.1 A BELEZA IDEALIZADA: O CORPO BELO ENTRE O MODERNO E O 

CONTEMPORÂNEO. 

 

Segundo Vigarello (2006), a palavra “embonpoint” era usada no século XVI 

para indicar o estado entre a “magreza” e a “gordura”, que a beleza valorizava o 

gênero feminino ao ponto de aparecer como perfeição. O corpo deveria estar entre o 

gordo e o magro, carnudo e cheio de suco. Ombros e peitos fortes, para serem 

suportes para seios redondos, e as costas que não se visse algum sinal de ossos 

(PRIORE, 2009), esse era o padrão desejado.  

Não é de hoje que fazemos modificações no nosso corpo em nome da beleza, 

nesse mesmo século, se usava “o corpete bem ajustado em brabant para dar o 

busto uma forma graciosa e esbelta” (VIGARELLO, 2006, p.42), mas nem todas as 

práticas para se chegar ao padrão da época eram baseadas apenas no uso de uma 
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peça de roupa, algumas mulheres buscavam regimes ou formas de se desidratar, 

com a intenção de chegar ao ponto da magreza desejada. 

 

Impossível de ignorar a vontade de magreza. Ela é destacada por 
muitas estratégias. [...] Regimes alimentares [...]. Havia algumas 
práticas extremas em que se conseguia uma verdadeira desidratação 
interior: jovens mulheres eram açoitadas para introduzir um pó de giz 
a fim de que, desta maneira dura e desidratante, pudessem ficar 
magras e com corpos esbeltos. (VIGARELLO, 2006, p.42) 

 

 

Durante o século XVIII no Brasil, o corpo tão desejado entre as índias e as 

negras era bastante diferente do padrão Europeu. Segundo Priore (2009), o corpo 

desejado era o que possuía peitos pequenos e as nádegas arrebitadas para trás, 

empinadas e salientes. Ou seja, a famosa “bunda grande”.  

A cintura de “vespa” fazia parte do corpo desejado pelas mulheres no século 

XIX, no qual as mulheres não negavam esforços para conquista-la. Segundo Braga 

(2007), o ideal era a mulher ter apenas 40cm de circunferência na cintura, e para 

isso se submetiam a cirurgias para a retirada de parte de suas costelas flutuantes e 

poder se apertar em seus espartilhos demasiadamente. Durante esse século, o 

corpo tomou a forma de uma letra “S” de tão curvado. A cintura comprida e o busto 

dilatado, rins encurvados numa extensão interminável, mas a fluidez da letra “S” 

indicava feminidade (Vigarello, 2006). Para chegar a ele, além das intervenções 

cirúrgicas, peças de roupas como anquinhas e espartilhos, ajudavam a modelar o 

corpo, apertando o mesmo de forma que ficava difícil para respirar.    

 

No século XIX, as belas eram, portanto, as elegantes, possuidoras 
de um corpo-ampulheta, verdadeiras construções trabalhadas por 
espartilhos e anquinhas capazes de comprimir ventres e costas, 
projetando seios e nádegas. (PRIORE, 2009, p.59) 

 

Contudo, no Brasil o padrão de corpo ainda continuava diferente, o modelo 

cheio e arredondado era o que fazia sucesso entre as mulheres. Entre os anos de 

1893, as palavras “gorda” e “bela” eram qualidades sinônimas para a raça latina 

meridional, o que inclui aí o Brasil. (PRIORE, 2009) Esse padrão brasileiro 

permaneceu sendo o desejado entre as mulheres até a virada do século.  

A mudança do século XIX para o século XX trouxe novas formas de enxergar 

o corpo e a beleza feminina, entretanto, apesar da mudança do padrão, alguns 
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hábitos sobre a beleza e o ato de se embelezar continuaram fortes durante o novo 

século. Algo que podemos citar é que durante a primeira metade do século, a 

aparência feminina deveria revelar uma alma pura. A beleza era vista como um 

“presente divino” e a falta dela era uma arbitrariedade celeste (SANT’ANNA, 1995), 

mas isso não impedia das mulheres, belas ou não, continuassem mudando seus 

corpos para se encaixar no novo tipo de padrão preferido e dito como o mais belo 

que surgia logo no início do século, padrão esse que agora em vez de se inspirar na 

letra “S”, tinha como inspiração uma outra letra do alfabeto. “[...] dos 1910 aos anos 

1920: linhas estendidas [...]. Sua aparência desliza da imagem da flor à da haste, da 

letra ‘S’ à letra ‘I’.” (VIGARELLO, 2006, p.142). 

A magreza, mais do que nunca, foi desejada pelas mulheres. Ainda no início 

do século, o “tamanho” passa a determinar a largura e a conformação do corpo em 

relação à roupa que se torna uma espécie de forma anatômica. Com isso, passava a 

reprovar e estigmatizar qualquer mulher que o extrapolasse, gerando um 

desconforto psicológico e um constrangimento moral. Frases como “Dê-me um 

menor, esse não é o meu tamanho!” virou uma triste confissão (PRIORE, 2009). 

Vários métodos novos foram lançados para ajudar as mulheres se embelezarem ou 

reforçaram sua beleza dada pelo divino.  

No início do século, surgiu um rolete de massagem que prometia eliminar 

desde bochechas a queixos duplos, além de outros tipos de gordura do corpo. Em 

1910, o método de ginástico Meutzer garante a perda de um quilo por semana até o 

‘peso relativo à altura’ (VIGARELLO, 2006), além de conselhos passados entre 

conversas informais entre as próprias mulheres. 

 
[...] Mulheres belas aconselhando outras mulheres, de modo informal 
e extremamente didático, quase sussurrando-lhes como é bom, fácil 
e importante se fazer bela, dia após dia.  [...] Mulheres sempre jovens 
afirmando [...] que não vale mais a pena sofrer por falta de beleza. 
(SANT’ANNA, 1995, p.128) 

 
 

Nos anos 1920, a magreza andrógina fazia sucesso entre as mulheres. As 

palavras “linhas”, “retos” e “simples” disputam espaço nos livros de moda. Os 

ímpetos verticais que conjugam o delineamento do corpo, as pernas alongadas 

deslocam a relação dos membros: “coxas longas e nervosas” são associadas a 

“linha magra” (VIGARELLO, 2006). O corpo retangular da mulher dessa década era 

influenciado pelo movimento artístico Art déco, que valorizava as formas 
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geométricas e era negado qualquer forma curvilínea. As mulheres se tornaram um 

símbolo vigente do movimento ao negaram também em seus corpos as formas 

curvilíneas, incluindo os seios e o quadril. Para deixá-los retos era usado um 

“achatador” de seios e cintas que exprimiam anulando o volume dos quadris 

(BRAGA, 2007). Também não se associava mais a gordura como um sinônimo de 

riqueza e a fartura de comida. Em 1923, segundo Priore (2009), a gordura se 

opunha aos novos tempos que se exigia corpos rápidos e ágeis. A magreza tinha 

algo libertário: mulheres moviam-se mais, cobriam-se menos com vestidos mais 

curtos e justos. O rosto rosado por estar ao ar livre nem se comparava ao amarelado 

das mulheres que ficavam confinadas em casa.     

Em 1930 o conceito da magreza do corpo muda um pouco, sendo agora 

associada a saúde e bem-estar, fazendo com que a beleza e saúde andassem lado 

a lado, ao ponto de acharem que um interfere no outro. “Os problemas de beleza se 

submetem aos de saúde, [...] doentes e desprovidas de beleza [...].” (SANT’ANNA, 

1995, p.123). Segundo Vigarello (2006), durante a década de 1930, a beleza 

feminina era ditada por uma silhueta esbelta e esportiva, os membros finos e 

musculosos sem gordura parasitária e o porte energético e aberto. A mulher dos 

anos 1930 buscava uma “magreza saudável”, considerada bonita por lhe dar 

liberdade e leveza, onde o novo padrão dizia que “[...]o que faz a beleza é um corpo 

magro e musculoso que se movimenta com leveza.” (VIGARELLO, 2006, p.149) 

Com relação a saúde, o excesso de peso ganhava cada vez mais fama de 

prejudicial. O peso tinha sido, mais do que nunca, escolhido como índice de saúde, 

no qual pesquisas feitas na época diziam que as “magras” morriam quatro vezes 

menos que as “gordas” pelas mesmas doenças. Daí a transformação da obesidade 

em uma patologia (VIGARELLO, 2006). O excesso de peso também começou a ser 

associado diretamente como determinante de feiura, vulgaridade e velhice. 

Totalmente o oposto da “elegância” procurada na época. Ser gorda não era mais 

sinônimo de boa vida. (PRIORE, 2009) 

De acordo com Mesquita (2004), o século XX começa a privilegiar a ideia de 

um corpo linguagem, um meio de comunicação e informação, além de aguçar a ideia 

de identidade individual a partir do corpo e os extremos da ânsia de torna-lo uma 

“expressão do eu”. Vemos uma mudança na percepção do corpo nos anos 1960, 

com a ênfase em torno da construção da beleza autentica, sem dissimulações. 

(VIGARELLO, 2006) Porém, apenas quando estamos caminhando para o final do 
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século podemos construir nossa própria imagem, graças ao avanço da tecnologia e 

técnicas desenvolvidas pela indústria, deixando de acreditar em que a beleza é dada 

pelo divino ou que a falta dela é uma arbitrariedade do mesmo, e que cabe apenas a 

nós buscarmos por ela.  

Segundo Mesquita (2004), a elaboração de uma autoimagem que pode ser 

produzida e gerenciada pelo próprio sujeito expande-se profundamente a partir dos 

anos 1980, com as inúmeras técnicas desenvolvidas pela indústria de cosméticos, a 

proliferação das academias de ginásticas, maiores possibilidades de controle do 

peso, técnicas de esculturas corporais, estímulos da Moda ao exercício de “estilos 

pessoais”, etc.  

A “expressão do eu” para as mulheres se associa com a sua beleza e 

feminilidade, algo comum na história, “a insistência em associar a feminilidade à 

beleza não é nova. A ideia de que a beleza está para o feminino assim como a força 

está para o masculino, atravessa os séculos e as culturas. [...]”. (SANT’ANNA, 1995, 

p.121) Com o aumento da tecnologia e a mercantilização do corpo, a possibilidade 

de se modificar, de se transformar para caber nos padrões também aumentou. 

Desde a compra de maiores peitos e maiores bumbuns ao comercio de óvulos 

começaram a se tornar algo comum. (MESQUITA, 2004) 

Segundo Sant’anna (1995), a história do embelezamento feminino é 

constituída de novas exigências, tanto quanto de novas preocupações antes 

inexistentes. Isso ficou bastante claro durante a nossa história, os padrões mudavam 

e os corpos tentavam se encaixar neles, mesmo que o “problema” atual e que 

deveria ser evitado não fosse uma realmente preocupação anteriormente. Os 

conceitos padrões de beleza, assim como a moda, varia em diferentes culturas e 

etnias e no decorrer do tempo, entrelaçados aos vetores sociais e época. 

(MESQUITA, 2004)  

E assim chegamos no século XXI. Obviamente, ao decorrer do início deste 

século houve modificações nos conceitos de corpo e beleza, mas antes de falarmos 

no padrão atual, temos que conceituar o que significa o corpo para além do 

biológico. 
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3.2 BELEZA E PRESTÍGIO: A CONSTRUÇÃO DE UM CORPO NA SOCIEDADE 

DE MODA CONTEMPORÂNEA 

 

Segundo Fichler (1995), o nosso corpo é um signo imediatamente 

interpretável por todos de nossa adesão ao vínculo social, de nossa lealdade às 

regras da distribuição e da reciprocidade.  Já para Katz (2008), o corpo é sempre um 

estado provisório da coleção de informações que o constitui como corpo, sendo um 

corpomídia, ou seja, um corpo que expressa, uma automídia, tornando-se possível 

dizer que perceber um corpo é notar determinada coleção de informações. Sendo 

assim, o corpo é sempre um estado transitório de acordos feitos com os ambientes 

por onde circula, é sempre singular e único.  

Para Gardin (2008), o corpo é considerado o primeiro veículo de comunicação 

e expressão utilizado pelo ser humano para a produção, reflexão e análise do 

conhecimento, sendo utilizado ao longo da existência humana, as diferentes culturas 

entenderam e utilizaram o corpo como meio de produção de linguagem assumindo, 

ora a função de objeto representado, ora de signo em processo de representação.  

Já para Castilho e Vicentini (2008), o corpo é uma verdadeira mídia 

comunicativa, e que quando pensamos no vestir de um corpo, simultaneamente 

pensamos em sensações epidérmicas, térmicas e estéticas, além das 

potencialidades mercadológicas. Podemos concluir que o corpo tem uma função 

principal: transmitir quem somos para o mundo, sendo a primeira forma de nos 

expressar e se apresentar junto com a roupa, a tal “primeira impressão” que todos 

esperam que seja uma “boa primeira impressão”, mesmo sendo apenas “[...] corpos 

inocentes, mas que nos afetam e no entanto não nos imitam nem nos repetem” 

(SANT’ANNA, 1995, p.18), construindo a materialização de uma personalidade que 

a pessoa quer passar para a sociedade em que vive. 

 
[...] O corpo constrói significados, manifestações textuais que se 
deixam a apreender e significar pelos efeitos de sentido que 
produzem, assim criando processos de identidade. E quando o 
elemento do adorno ou vestuário ao corpo se sobrepõe entra 
necessariamente em conjunção com os demais códigos de 
linguagem que são pertinentes ao corpo e potencializa, ao revestir, 
sua aparência. (CASTILHO; VICENTINI, 2008, p.133)  
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Mas não é qualquer corpo que consegue causar uma boa “primeira 

impressão”. Como em todas as épocas anteriores, atualmente também há um 

padrão, um corpo-modelo, que apesar de algumas características o diferenciarem, 

quem não for parecido o suficiente é excluído, e assim a institucionalização de um 

modelo de corpo, seja ele qual for, será sempre um exercício de poder na fabricação 

de corpos dóceis. Esse corpo-modelo hegemoniza as imagens difundidas pelos 

meios de comunicação. Ele suporta alguns traços distintivos (cabelo, olhos, cor de 

pele) desde que não violem o modelo-padrão que esteja em vigência, em um 

escancarado exercício de exclusão pela inclusão do praticado por todos os 

envolvidos. (KATZ, 2008) É esse corpo que é aceito e causa a tão esperada “boa 

primeira impressão” na sociedade contemporânea, que é o desejado corpo da moda. 

Quando falamos em “corpo”, trazemos a luz o corpo que vemos o tempo todo, 

seja na mídia, seja via imagem ou seja as médicas, mas sempre corpos saudáveis e 

produtivos, que tiram a luz de corpos que não se encaixam nos padrões. (KATZ, 

2015) É esse que é o padrão atual, que todos querem investir, pois tê-lo significa ser 

aceito socialmente e conquistar a felicidade. É ele que, atualmente, é objeto de 

discussão em todos os veículos de comunicação de massa, seja no aspecto da 

saúde corporal, seja no estético, ou no aspecto de elemento criador de mensagens 

artísticas e, recentemente como suporte para que criadores, pela roupa, usem-no 

como base para emissão de mensagens da “moda”. (GARDIN, 2008) Entretanto, 

qual é a relação desse corpo-modelo com a nossa sociedade contemporânea?  

“Qual a relação da moda com o corpo? É o corpo que veste a roupa ou a roupa que 

veste o corpo?” (GARDIN, 2008, p.83) 

 

3.3 A VISÃO BRASILEIRA SOBRE O CORPO 

 

Como vimos anteriormente, o desejo de modificar aspectos corporais para se 

encaixar no padrão, para se sentir mais bela não é de hoje. Contudo, a partir dos 

anos de 1990, é como se tivéssemos uma “ampliação do direito” de interferir no 

nosso corpo, quase como uma “obrigação” em que todos devessem seguir. 

(MESQUITA, 2004) O cuidado do corpo deixou de ser apenas uma questão estética 

e de saúde. No século XXI cuidar do corpo e investir nele virou um tipo de elevação 
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social, mais um jeito de se alcançar o sucesso: agora o corpo não é mais apenas um 

corpo, ele é um patrimônio, uma riqueza, é um corpo capital.  

Segundo Goldenberg (2010), no Brasil determinado modelo de corpo é um 

distintivo capital: um corpo jovem, magro, em boa forma, sexy; um corpo que 

distingue como superior aquele o que o possui; um corpo conquistado por meio de 

muito investimento financeiro, trabalho e sacrifício. Esse corpo é uma riqueza, talvez 

uma das mais desejadas pelos indivíduos das camadas médias e urbanas e também 

das camadas mais pobres, que percebem seu corpo como um importante veículo de 

ascensão social. É um corpo distintivo, aprisionado e domesticado para atingir a 

“boa forma”, também como um importante capital no mercado de trabalho, no 

mercado de casamento e no mercado do sexo.  

 
A indústria cultural ensina às mulheres que cuidar do binômio saúde-
beleza é o caminho seguro para a felicidade individual. [...] O tal 
corpo adorado é um corpo de ‘classe’. Ele pertence a quem possui 
capital para frequentar determinadas academias, tem personal 
trainer, investe no body fitness, esse corpo é trabalhado e valorizado 
até adquirir as condições ideais de competitividade que lhe garanta 
assento na lógica capitalista. Quem não o modela, está fora, é 
excluído. (PRIORE, 2009, p.92) 

 
 

Há uma construção cultural do corpo, com uma valorização de certos 

atributos e comportamentos em detrimentos de outros, fazendo com que haja um 

corpo típico para cada sociedade. Esse corpo, que pode variar de acordo com o 

contexto histórico e cultural, é adquirido pelos membros da sociedade por meio da 

imitação prestigiosa. (GOLDENBERG, 2010) Esse corpo distintivo, criado através de 

inúmeras formas de modela-lo se tornou o padrão do nosso século, ainda 

valorizando a magreza como ideal, mas uma magreza construída, não mais tão 

natural como na década de 1930, mas ainda com o conceito de saudável. “[...] um 

corpo cirúrgico, esculpido, fabricado e produzido, corpo que é centro das atenções e 

fetiches de consumo.” (PRIORE, 2009, p.96)  

Não investir no corpo é considerado como um indício de desleixo ou falta de 

higiene ao deixa-lo natural. O mesmo é pensado ao corpo gordo, velho ou “fora de 

forma”, o corpo trabalhado no Brasil sem marcas indesejáveis (rugas, estrias, 

celulites e manchas) e sem excessos (gordura e flacidez) é o único que, mesmo sem 

roupas, está decentemente vestido. A roupa, nesse caso, é apenas um acessório 

para a valorização e a exposição do corpo da moda (GOLDENBERG, 2010) Onde 



22 
 

podemos citar a magreza natural e excessiva, que apesar de ser tão desejada nas 

passarelas, fora dela é vista como falta de cuidado, doenças ou simplesmente 

desleixo. O corpo que tem uma dieta saudável, trabalhado na academia, sem barriga 

e cintura marcada, seios fartos que podem ser comprados e quadris na medida certa 

que podem ser construídos na academia ou em uma sala de cirurgia.     

 

3.4 DAS PASSARELAS PARA A VIDA REAL: O CORPO DA MODA 

 

Com relação ao padrão das passarelas, segundo Gardin (2008), houve a 

criação de um padrão de corpo feminino compatível para vestir a moda 

contemporânea, com exigências de altura e volume, o qual levou as moças, 

pretendentes ao posto de modelo, a exagerar no regime: algumas até morreram por 

causa disso. Sendo irônico pensar que o que se cria é um padrão de beleza pautado 

num determinado tipo de ‘corpo saudável’, tanto masculino quanto o feminino. Esse 

corpo padrão das passarelas se mistura com o padrão magro desejado pelas 

mulheres, os deixando cada vez mais difíceis de ser alcançados, deixando meninas 

e mulheres novamente à mercê de práticas invasivas e prejudiciais à saúde. Com 

inúmeras possibilidades de inscrição, convidativo as intervenções e estimulado no 

exercício do discurso e da poética, o corpo torna-se o principal suporte de expressão 

do poder do ser humano quanto a si próprio, à sua subjetividade e até mesmo 

quanto ao seu destino, num momento de extremas e constantes desestabilizações. 

(MESQUITA, 2004) 

 
Criou-se o corpo perfeito para "desfilar" a roupa. Este necessita 
dimensões específicas e, recentemente, o termo anorexia tomou as 
manchetes dos jornais internacionais, pois o corpo perfeito para 
desfilar moda precisa seguir um padrão determinado pela lei do 
‘estilo’. Está claro, portanto, que o conceito de ‘moda’ está 
intimamente ligado ao ‘padrão’, modelo que pode ou até, 
preferencialmente, deve ser seguido. Criou-se, na modernidade 
contemporânea, o corpo-padrão, a moda do corpo perfeito (GARDIN, 
2008, p. 75) 

 
 

Como as mulheres do século XXI enxergam seus corpos? Todas essas 

informações que recebemos constantemente influência de forma direta ou 

indiretamente a nossa percepção do nosso próprio corpo. Quem nunca quis dar um 
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retoque, modificar alguma coisa para se sentir melhor consigo ou com o mundo, 

para caber em uma roupa, caber em um padrão? 

O ponto é que existe uma cultura da insatisfação com o próprio corpo, todos 

influenciados pelo mesmo padrão. Segundo Goldenberg (2010), a pesquisa mundial 

da Unilever (Dove) mostrou que 63% das brasileiras querem fazer cirurgia plástica, 

pois 89% querem mudar algo no corpo. Sendo que sete em cada dez brasileiras 

deixam de fazer alguma atividade quando se sentem feias ou gordas e apenas 2% 

delas dizem se acharem bonitas. Toda essa insatisfação leva a procura de 

mudanças corporais, mesmo que sejam extremamente invasivas e que nem sempre 

vão ser feitas de forma segura. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgias 

Plásticas, em 2004, 70% dos consumidores da cirurgia plástica eram mulheres e 

15% do total eram menores de idade. Segundo o último censo de 2016 da 

Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas, foram realizadas 839.288 cirurgias 

plásticas estéticas no Brasil, sendo em primeiro lugar com 288.597 cirurgias de 

aumento de mama, seguido por 229.700 cirurgias de lipoaspiração e em terceiro 

lugar a dermolipectomia abdominal com 229.512 cirurgias. Em 2018 os números 

ficam cada vez mais altos e o Brasil passa a liderar o ranking de cirurgias plásticas 

entre os jovens, chegando a 90 mil cirurgias por ano. Números extremamente 

alarmantes que mostram à insatisfação, principalmente de mulheres e jovens com 

os seus corpos, algo que depois de tanto tempo de evolução humana, ainda não 

mudamos a nossa relação com o diferente. “Hoje, todas querem ser magras, leves, 

turbinadas” (PRIORE, 2009, p.79) não importa o quanto isso custe.  

O padrão de corpo do século XXI é o corpo magro, sem imperfeições. Para 

entendermos melhor quando a vontade dessa magreza exagerada começou, 

voltemos aos anos 1960, quando Twiggy inaugurou a profissão de top model, 

instaurando uma nova era para o corpo. Sua magreza andrógina (1,67 m, 42kg, 82-

59-82 de medidas) ia de encontro com ao corpo sexy dos anos 1950. A princípio, foi 

associada ao aspecto de um corpo doente e, só mais adiante, quando se tornou 

social, essa magreza excessiva ganhou uma identificação científica: anorexia.  

Porém, esse corpo considerado doente passou a ser adorado. Esse corpo foi 

reenquadrado como aquele que se deveria desejar. Não se trata somente de uma 

imagem de um corpo, mas toda uma economia mobilizada para produzi-lo e mantê-

lo. (KATZ, 2015) Corpos extremamente magros fizeram parte dos padrões por boa 

parte desse século e isso, obviamente, gerou problemas psicológicos de auto 
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aceitação em muitas meninas e mulheres: regimes dito milagrosos e cirurgias foram 

alguns dos caminhos usados pelas mesmas para atingir o corpo desejado.  

 

Regimes obsessivos associados a estética do corpo multiplicam-se 
nas revistas femininas [...]. O resultado dessa onda é que os casos 
de bulimia e anorexia nervosa não param de se multiplicar entre 
jovens europeias. [...] A pressão de tornar-se fisicamente perfeita 
caminha lado a lado com o ideal de se conseguir chegar ao corpo 
ideal, em forma, saudável. (PRIORE, 2009, p. 90) 

 

Contudo, nos últimos anos, essa magreza extrema idealizada na passarela 

começou a perder o seu lugar ao sol. Muitos movimentos e protestos em ralação as 

doenças que causam essa magreza, como bulimia e anorexia, chamaram atenção 

para a saúde física e psicológica das mulheres. Segundo Kholzmeister (2015), 

iniciou-se em 2005 um movimento quase silencioso e precoce de reaproximação 

com os ideais dos anos 1990, tanto no que diz respeito à forma das roupas como às 

imagens e seus dramas. Na sequência, virou assunto nos jornais diários a magreza 

aguda das modelos. O debate ganhou proporção mundiais após a morte das 

modelos Luisel Ramos (uruguaia), Ana Carolina Reton (brasileira) e Hila Elmalich 

(israelita) por anorexia. O fato gerou uma preocupação com o peso em todo o 

mundo. A Espanha tomou a dianteira e foi o primeiro país a proibir meninas magras 

nas passarelas. Como resposta, dirigentes de outras semanas de moda, inclusive no 

Brasil, foram aos poucos adotando os mesmos parâmetros. O assunto vem 

reverberando desde então e pode ser visto com explicação para a valorização da 

mulher real e mais maduras, proibindo de desfilar modelos que estejam com o peso 

mais baixo que o recomendado pelo Índice de Massa Corporal, o famoso “I.M.C”, 

que calcula a relação de peso ideal para cada altura.  

Tudo isso fez aos poucos o padrão atual mudar. Ainda valorizando as 

magras, mas não mais as excessivamente magras. Agora uma magra com 

tamanhos definidos pela cintura fina, seios e quadris e bundas bem trabalhadas. 

Uma “[...] magreza acrescida pela diminuição da proporção altura-peso, linhas 

moduladas pelo reforço do contraste quadris-cintura-seios.” (VIGARELLO, 2006, 

p.186) Segundo Vigarello (2006), a magreza atual não pode ser compreendida sem 

as referências ao universo dos movimentos, dos ritmos, dos sons da cultura 

contemporânea, em que a “beleza-emagrecimento” acaba, também de repente, com 
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a fusão da estética corporal e do gesto cotidiano: aquela que anunciava a beleza 

clássica com a evocação de uma harmonia entre o interior e o exterior.   

Mais do que em todas as épocas, a beleza construída com o emagrecimento 

é uma questão de escolhas, de comprometimento com o seu maior patrimônio: o 

corpo. Segundo Sant’anna (1995), a beleza parece ter se tornado um “direito” 

inalienável de toda mulher, algo que depende unicamente dela: ‘’hoje é feia quem 

quer”, sendo que em todos os momentos devem ser conjugados com um trabalho 

sobre si mesmo de conquista da beleza e da prevenção da feiura. Mesmo com a 

mudança do padrão, as formas de alcança-lo e a pressão para segui-lo continuaram 

as mesmas, com o foco ainda mais na saúde.  

Na nossa sociedade contemporânea é inadmissível não “cuidar” do corpo, 

ajeita-lo ou modifica-lo pelo bem da saúde e da beleza. Atualmente, o 

embelezamento representa mais do que acabar com a feiura, se ele integra a esta 

promessa aquela de faze a mulher se encontrar com ela mesma, resistir à compra 

dos cosméticos ou, ainda, às aulas de ginástica, aos regimes, às cirurgias, significa, 

sobretudo, resistir a proporcionar a si mesa um prazer suplementar.  (SANT’ANNA, 

1995) 

Toda essa pressão leva a uma frustação aos dois lados fora dos padrões: as 

mulheres acima do peso se decepcionam pois não conseguem emagrecer o 

suficiente para se encaixar no mundo, para conseguir comprar roupas, se sentirem 

bonitas e aceitas. E temos, por incrível que pareça, as mulheres magras, que por 

algum motivo são consideradas “magras demais”, que também não se encaixam nos 

padrões por exigirem certas medidas que nem sempre uma mulher que seja mais 

magra naturalmente vai conseguir ter pelo fato de não existir corpos idênticos. Elas 

se decepcionam ao perceber que mesmo estando mais próximas do padrão, não 

conseguem o mesmo que as “magras-padrão”. Não são aceitas, não se sentem 

bonitas e também sentem dificuldades para encontrar peças de roupas. Ambos os 

lados acabam sendo excluídos. A publicidade embute, em relação a essas que não 

se encaixam nos padrões, uma ideologia de fracasso, de impotência frente ao 

próprio corpo, e nesse caso medidas drásticas são tomadas para melhorar o capital 

que é o corpo no Brasil. A cirurgia, aqui, é um elemento importante para o equilíbrio 

psicológico e seus desdobramentos: o casamento feliz, o sucesso profissional! 

(PRIORE, 2009)  
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Em uma sociedade que valoriza o corpo da moda como principal elemento de 

ascensão social e felicidade plena, não é raro encontrar mulheres tristes com seus 

corpos por serem diferente daqueles mostrado na mídia, desejado por todas e 

acessível para poucas. Um corpo-modelo que distingue financeiramente quem tem 

capacidade de mantê-lo, que promete o melhor casamento e o melhor emprego, e 

para aquelas que não o possuem, seja por genética ou por falta de recursos como 

tempo e dinheiro, ficam a margem do mundo da moda, sendo constantemente 

julgadas e pressionadas a mudarem seus corpos mesmo que isso destrua sua 

saúde mental e física, disfarçado de preocupação  por estarem muito acima ou muito 

a baixo do peso ideal calculado pelo Índice de Massa Corporal.   

Por fim, durante esse capitulo foi apresentado como o corpo foi visto pela 

sociedade durante os séculos, o que significa um corpo construído culturalmente e 

como é visto no Brasil, além de como o padrão de beleza influenciou e ainda 

influencia na vida das mulheres a ponto delas querem modificar seus corpos para 

“entrarem na moda” e serem aceitas. Com base nisso, o próximo capitulo irá trazer 

entrevistas feitas com mulheres brasileiras de idades variadas, participantes de 

grupos de redes sociais com o foco em auto aceitação do corpo magro, com 

perguntas sobre as suas percepções sobre seus corpos, em relação aos padrões 

estéticos, e sobre as suas experiências de consumo de moda. 
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4 CORPO BENDITO, CORPO MALDITO: A MAGREZA ENTRE O IDEAL E O 

REAL  

 

Buscando novamente o conceito de que a magreza excessiva é padrão no 

nosso país e que por isso mulheres com esse biotipo de corpo possuíam algumas 

vantagens com o seu corpo por este ser visto, pensado, e medido como um 

investimento, foi realizado um estudo qualitativo e quantitativo para saber como as 

mulheres magras que moram no Brasil enxergam os seus corpos, como elas se 

relacionam com a moda e se há realmente alguma facilidade por estar dentro do 

padrão tão aclamado pela sociedade.   

Para isso, foi montado uma entrevista contendo 18 questões, mesclando 

assuntos sobre moda e questões pessoais sobre corpo, para conhecer mais a fundo 

a real situação das mulheres que são consideradas extremamente magras, e com 

isso, teriam o tal corpo desejado pela moda. Mas por ser uma pesquisa extensa e 

que abrange muitos Estados, a melhor forma de se achar essas mulheres foi pelas 

redes sociais. Mais especificamente em três grupos de auto aceitação para pessoas 

“magrelas”, como sugerem os grupos no Facebook, “Magrelas”, “Magrelas II” e “Sou 

magra mesmo, idaí?” , onde setenta e três mulheres de idades variadas se 

interessaram pela pesquisa, porém apenas trinta se prontificaram em responder 

todas as perguntas e continham informações relevantes para os resultados.  

As entrevistas foram feitas durante três meses, e entre eles tiveram algumas 

dificuldades que fizeram durar mais tempo que o planejado. No começo, era enviado 

um documento editável com as perguntas, onde as entrevistadas poderiam 

responder todas as perguntas de uma vez e mandar esse documento novamente. 
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No entanto, não demorou muito para se perceber que esse modo de pesquisa não 

era tão eficaz. Além da demora de resposta, muitas mulheres tinham dificuldades 

em se expressar, colocando respostas rápidas como “sim” ou “não”, até mesmo em 

perguntas que pediam uma justificativa. Um novo modelo de pesquisa teve que ser 

montado, ajeitando algumas perguntas para que ficassem mais fáceis de serem 

entendidas por leigos e focando a pesquisa mais diretamente.  

A partir dessas mudanças, as entrevistas foram feitas e algumas refeitas por 

mensagens, onde mandava-se uma pergunta por vez, com muita paciência e 

sempre buscando formas de fazer as entrevistadas se sentirem mais confortáveis 

em responder cada pergunta sem nenhum bloqueio, medo ou vergonha na hora de 

responder. Também neste sentido, para manter o anonimato, as entrevistadas serão 

mencionadas por números, do 1 ao 30, no qual correspondem a ordem que foram 

feitas as entrevistas.  

 

Gráfico 1 – Onde Moram as entrevistadas. 

 
Fonte: produzida pela autora, out 2019. 

 

 

O ponto de partida da pesquisa foi conhecer um pouco cada entrevistada, 

com perguntas simples como “idade” e “onde mora”, para contextualizar as 

participantes, antes de perguntas mais pessoais. Das trinta mulheres, 33,3% vivem 

em São Paulo, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná, todos com 10%. 

Alguns outros Estados citados são: Santa Catarina (6,7%), Ceará (6,7%), Goiás 

(3,3%), Bahia (3,3%), Distrito Federal (3,3%), Mato Grosso do Sul (3,3%), Pará 

(3,3%), Maranhão (3,3%) e Espirito Santo (3,3%) (gráfico 1). 
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Com idades que variam dos 16 anos a mais jovem entrevistada, até 54 

anos a mais velha entrevistada, com corpos de altura e peso bem diversificado, a 

maioria alega vestir o tamanho P (73,3%) para as peças da parte superior (gráfico 2) 

ou 34 (46,7%) e 36 (46,7%) para peças da parte de baixo, como os Jeans (gráfico 

3).  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - As variações de tamanho entre as entrevistadas: do 34 ao 38. 

 

 

Fonte: produzido pela autora, out 2019 

 

 

Gráfico 3 – As variações de tamanhos entre as entrevistadas: do PP ao M. 
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Fonte: Produzido pela autora, out 2019 

 

4.1 AS MULHERES DA VIDA REAL E COMO ENXERGAM OS SEUS CORPOS 

 

A segunda parte da entrevista, o foco foi em como as mulheres magras 

enxergam seus corpos. A pergunta “Como você se sente em relação ao seu corpo? 

Ser magra lhe incomoda de alguma forma” teve respostas parecidas em muitos 

aspectos. Como é possível ver no gráfico 4, a quantidade das entrevistadas que não 

gostam do seu corpo ou que ainda está tentando ou aprendendo a aceita-lo, supera 

aquelas que gostam do próprio corpo, ficando com 80% das respostas, contra os 

20% que responderam “sim” para a pergunta. A interrogativa fica para qual motivo 

leva a algumas mulheres não gostarem do próprio corpo, mesmo que segundo a 

mídia, o corpo magro seria o ideal?  

 

Gráfico 4 – Quem gosta do próprio corpo? 

 

Fonte: produzido pela autora, out 2019 
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Para as entrevistadas 1 (18 anos, MG) e 15 (17 anos, PR), uma das coisas 

que as deixam tristes com o próprio corpo é não achar roupas que sirvam sem 

precisar de ajustes. Segundo a entrevistada 12 (20 anos, SC), o motivo de não 

gostar do próprio corpo são as críticas, “eu me incomodo sim, as críticas me abalam 

demais, as vezes prefiro não sair na rua para evitar os olhares”. O mesmo motivo 

também é citado pelas entrevistadas 14 (22 anos, SP) e 16 (21 anos, PA), onde os 

apelidos como “vareta” e “seca” e outros comentários são citados como algo que 

desestabiliza a autoestima, além da comparação dos seus corpos com de outras 

mulheres, que são ditas como mais “bonitas” e com “corpão” ou até mesmo 

“padrão”, de forma que até uma das entrevistadas teve que fazer tratamento com 

psicólogo para esse fim. “[...]Hoje não me incomoda mais a opinião dos outros. Eu 

busquei apoio psicológico e meus pais e meu namorado me elogiam bastante e isso 

fortalece a minha estrutura emocional” (entrevistada 16). E como cita a entrevistada 

14: 

Sim, me incomoda muito. Os olhares das pessoas. Às vezes você 
até está bem, mas sempre rola um comentário do tipo “vareta” ou 
“tem que comer mais”. As pessoas acham que você é magra por não 
comer e eu faço questão de mostrar o contrário. Esse peso não foi 
minha escolha, só gostaria que as pessoas entendessem que sou 
assim naturalmente e que as palavras de ofensas não vão me fazer 
engordar, mas que podem criar problemas para mim. (Entrevistada 
14) 

 

Outra situação citada é que nem sempre elas se enxergaram assim. Segundo 

a entrevistada 25 (18 anos, DF), até uma certa idade ela gostava do próprio corpo, 

mas que após comentários de que ela estava “feia daquele jeito” e que “ser magra 

assim não é normal” e que precisava arranjar formas para o ganho de peso, ela 

começou a se incomodar com sua aparência.  

Já as que estão no processo de aceitação do corpo, a busca de outras 

qualidades é essencial para melhorar a autoestima, ou o ganho de peso, mesmo 

que apenas alguns Kg. Para a entrevistada 26 (31 anos, SP), colocar na cabeça que 

seu corpo é assim e que não tem nada de errado com ele foi o ponto de partida para 

a sua aceitação, que segundo a mesma, começou há pouco tempo. Para a 

entrevistada 28 (24 anos, BA), o que está ajudando na aceitação foi o grupo do 

Facebook de autoajuda, “Sou magra mesmo, idaí?”, onde percebeu que não é a 

única. Já para a entrevistada 22 (25 anos, SP), a recuperação de alguns Kg após a 
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gravidez foi o suficiente para recobrar parte de sua autoestima. Os motivos são 

variados e as aceitações vem em formas diferentes, mas o bullying, olhares, críticas, 

que muitas vezes são disfarçadas de preocupação, são os pontos de partida para 

começarem a ver defeitos em seu corpo. Como diz a entrevistada 23 (19 anos, PR), 

a autoestima não está ligada apenas a aparência, mas que a mesma ajuda muito.  

 
O fato de ser bem mais magra que as outras meninas sempre me 
incomodaram, principalmente pelo bullying. No colégio isso acontecia 
regularmente, então minha autoestima foi caindo cada vez mais e 
aquele sentimento de ser insuficiente foi crescendo. Claro que a 
autoestima não se trata apenas da aparência, mas o fato de ser 
ridicularizada pelas outras meninas por não ter peitos ou bunda, ou 
por não ter coxas grossas e tudo mais contribuiu bastante. Hoje, 
depois de todos esses episódios, tento me ver de forma diferente 
com a ajuda do meu namorado. Porque o fato de não ter um “corpão” 
não me torna pior ou melhor que alguém, não é só isso que faz um 
ser bonito. Existem outras qualidades. Mas demorou bastante tempo 
para eu poder pensar isso, e sem a ajuda certa eu acho que não teria 
conseguido. As vezes ainda me vem aquele sentimento de ser 
insuficiente, mas aí eu paro e penso em outros motivos para me 
amar e que me deixam bonita. (Entrevistada 23) 

 

A pequena parcela das que disseram gostar do próprio corpo, também 

revelaram que nem sempre foi assim. A entrevistada 27 (18 anos, SP) diz que se 

sente bem com seu corpo e que hoje em dia ele não a incomoda, mas que, por 

conta de comentários, tentou ganhar peso de formas erradas. Já a entrevistada 30 

(18 anos, RJ), se sente bem com seu corpo hoje em dia, mas não ligaria de ganhar 

uns Kg a mais. E apenas duas entrevistadas disseram se sentir 100% de bem com o 

seu corpo, e que sempre gostaram dele assim: a entrevistada 29 (54 anos, SP) e a 

entrevistada 19 (18 anos, PR). Um número pequeno em relação ao total de 

mulheres entrevistadas, nos levando a entender que para se enxergarem de forma 

tão distorcida, sofreram algumas situações não tão agradáveis. O que nos leva a 

próxima pergunta da entrevista.  

“Já passou por alguma situação ruim ou constrangedora apenas por ser 

magra” é uma pergunta um tanto forte quando se traz lembranças ruins e de tempos 

que com certeza querem ser esquecidos, mas ao mesmo tempo necessária para 

entender um pouquinho mais a realidade desse grupo de mulheres. Grupo esse que 

o número de entrevistadas que se sentiram constrangida em alguma situação 

apenas por ser magra supera em 96,7% a daquelas que disseram não sofrer 
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situação nenhuma ou que não se sentiram mal com a situação, como se pode ver no 

gráfico 5 a seguir.  

 

Gráfico 5 – Já passou por situações ruins ou constrangedoras apenas por 
ser magra? 

 

Fonte: produzido pela autora, out 2019 

 

Segundo a maioria das entrevistadas, as principais situações que a deixaram 

mal ou constrangida foram o famoso bullying, críticas vindas de pessoas próximas 

ou estranhos, “zoações” e brincadeiras não tão inocentes em rodas de amigos, 

olhares e, claro, não encontrar peças de roupas na seção adulta das lojas.  

Para a entrevistada 26 (48kg, 1,61), essas situações aconteceram inúmeras 

vezes, “[...] até que eu passava fome já falaram, que eu estava doente (anorexia ou 

tireoide) e para procurar um médico porque a minha magreza não era normal, 

porque na época pesava apenas 42kg”.  

Já a entrevistada 22 (50kg, 1,67), afirmou que os constrangimentos vinham 

da própria família. “Sim, principalmente por pessoas da minha família, eles 

adoravam me comparar com outras pessoas que tinham mais corpo do que eu, fora 

as piadinhas que eu tinha que ouvir”. No entanto, para a entrevistada 19 (51kg, 

1,68), o constrangimento vem em diferentes situações, entre elas a perda de um 

emprego por conta do seu corpo, onde ela foi taxada como “magra demais” para 

exercer a sua função. “Na hora de comprar roupas, e num emprego me mandaram 

embora por ser muito magra para "ser a Minnie", que no caso era o personagem que 

eu interpretava em um estabelecimento”.  
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Muitas relataram deixar de fazer coisas que gostam apenas por conta dos 

comentários maldosos. Como para a entrevistada 12 (41kg, 1,67) que disse evitar de 

sair de casa por conta de olhares, críticas e comentários. O mesmo motivo é citado 

pela entrevistada 14 (53kg, 1,65) “Geralmente os comentários mesmo, de pessoas 

me comparando ou insinuando coisas sobre o meu corpo. Por exemplo, deixei de 

gostar de ir à praia ou usar roupas curtas. Os comentários eram tantos que me privei 

disso tudo” (Entrevistada 14). 

Apenas a entrevistada 11 (42kg, 1,62) disse não ter passado por nenhuma 

situação que ela lembrasse como ruim ou constrangedora, e a entrevistada 29 

(40kg, 1,65) que disse que passou por algumas situações, mas que não as 

considerava ruins, pelo contrário, as achava engraçadas, por conta do fato das 

pessoas se incomodarem com sua magreza.  

Essa parte da entrevista mostra sobre como pessoas diferentes com 

situações parecidas podem ou não desencadear sentimentos ruins de insegurança 

sobre o próprio corpo. A mídia impõe que devemos ter corpos perfeitos, e muita 

gente acha que ser magra é ter o corpo perfeito, mas ainda assim a publicidade diz 

que o corpo adequado é aquele que é amado por todos, e segundo as entrevistas, o 

corpo extremamente magro não é tão amado assim, gerando ainda mais 

inseguranças e sentimentos de fracasso e impotência. “A publicidade embute, em 

relação a essas que não se encaixam nos padrões, uma ideologia de fracasso, de 

impotência frente ao próprio corpo”. (PRIORE, 2009, p.92) 

 

 

4.2 AS MULHERES MAGRAS E SUAS PERSPECTIVAS SOBRE A MODA. 

 

 A partir dessa pergunta “você se sente representada pelas modelos magras” 

o foco da pesquisa começa a fazer a transição para a terceira parte, na qual fala 

exclusivamente de moda. Uma pergunta simples que trouxe bastante respostas 

diversificadas, com 63,3% negando se sentir representada contra 23,3% que 

disseram que sim para a pergunta. A minoria, que estavam indecisas, disseram que 

dependia da situação. Estas últimas foram apenas 13.3% das respostas, como é 

possível ver no gráfico 6 a seguir. 

 

Gráfico 6- Você se sente representada pelas modelos magras? 
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Fonte: produzido pela autora, out 2019 

 

 

Os motivos para não se sentirem representadas foram bastante distintos, 

como: existir um padrão de magras em que não fazem parte; por acharem que as 

modelos são magras, mas não são saudáveis nem magras por genética; por ter 

tentado entrar na profissão e sido recusada.  

Para a entrevistada 1 (47kg, 1,67), a sociedade julga as modelos de formas 

diferente das mulheres reais. “As pessoas enxergam as modelos de uma forma, mas 

chega na realidade elas zoam as magras na rua”. A entrevistada 17 (48kg, 1,68) 

compartilha do mesmo pensamento, no qual diz que “[...] existe uma diferença na 

qual a sociedade não julga tanto as modelos, agora se for uma pessoa comuns eles 

não estão nem aí”. Já para as entrevistadas 3 (43kg, 1,66) e 13 (55kg, 1,65), as 

modelos são forçadas a ser magras, o que não seria a sua realidade por sua 

magreza ser genética.  

No entanto, para várias entrevistadas1 a negativa vem exatamente pelo 

motivo contrário. Por acharem as modelos com corpos muito dentro dos “padrões”, 

com curvas, corpo definido e nada de “magrelas”, não se veem representadas, como 

pode ver nas respostas a seguir: “Não, as modelos não têm estrias, bunda pequena 

ou caída. Elas são magras, mas tem corpão, bunda e peito e as pernas grossas” 

(Entrevistada 30), “Não, elas têm o corpo definido e eu sou muito magra” 

(Entrevistada 11), “Não, elas não têm o corpo igual o meu. São padrão” 

(Entrevistada 15), “Nem um pouco. Elas são magras com um corpo exuberante e eu 

sou magra tipo magra.” (Entrevistada 19), “Não. Existe um padrão até para magras e 

                                            
1 Entrevistadas 9, 10, 11, 15, 17, 19, 24 e 30. 
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eu não faço parte desse padrão” (Entrevistada 9), “Na verdade, não. Elas têm seios 

maiores, curvas” (Entrevistada 10) 

 Para a entrevistada 14, o motivo de não se sentir representada também é por 

conta dos tais padrões, nos quais as modelos devem ter certo tipo de corpo para ser 

aceita. Porém, essa entrevistada pode sentir isso na pele, com experiência de quem 

tentou entrar para a carreira achando que lá seu corpo seria o ideal.  

 

 
Não, porque eu já tentei entrar no mercado da moda. E minha altura 
não era o suficiente e também porque existe um padrão até para 
modelos. Eles são bem rígidos, tem que ter o corpo da Barbie. Tipo 
magra, mas que tem que ter um tamanho de busto, um pouco de 
coxa… enfim, algo que eu não tenho. (Entrevistada 14) 

 

 

Já a entrevistada 26 diz que parou de tentar de se sentir representada pelas 

modelos magras, que deixou de se inspirar e parou de se comparar com elas.  Neste 

sentido, 13,3% das entrevistadas disseram que depende da modelo ou da situação 

em que elas se encontram, voltando a questão de que nem todas as modelos são 

magras por genética e sim por ser forçarem a ser magra. “Algumas vezes sim e 

outras não, pois nem todas são magras porque querem, e sim porque são 

obrigadas, sem generalizar, é claro” (Entrevistada 20). Mas o motivo de algumas 

serem parecidas e outras terem corpos mais definidos e, novamente, citado como 

padrão pelas entrevistadas, é o que mais aparece nessa parte da pesquisa, como 

nas respostas das entrevistadas 8 (43kg, 1,68) e 29. “Nem tanto, só as bem 

magrinhas. Aquelas que só tem a barriga magra, mas uns peitões, jamais! Algumas 

modelos magras perto de mim ficam até gordinhas. ” (Entrevistada 29) e “mais ou 

menos, nem todas são magras como eu. ” (Entrevistada 8).  

No entanto, segundo a entrevistada 7 (48kg, 1,67), os padrões também são o 

motivo de não se sentir sempre representada, mas o outro tipo de padrão. Para ela, 

as modelos são do tipo magra sem peito, cintura muito fina e pouca bunda, coisa 

que é fora da realidade dela.  

 

Depende, porque existe vários tipos de magra. A da indústria da 
moda é a magra perfeita, com um tipo certo de cintura, peito 
pequeno e sem bunda. Mas acho que representa uma minoria que 
eu não me encaixo. Prefiro ver as meninas que postam fotos em 
Instagram por exemplo. (Entrevistada 7) 
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E então sobrou as que disseram se sentirem representadas pelas modelos 

magras, mas especificamente 23,3% das mulheres entrevistadas e as respostas 

foram bastante parecidas. Para elas, o corpo das modelos são um incentivo para se 

amarem e aceitarem seus corpos, um jeito de lidar com as críticas, olhares e o 

bullying.  

Segundo a entrevistada 25 (41kg, 1,61), as modelos são sua inspiração para 

não sentir vergonha do próprio corpo, “[...] de certa forma elas mostram para nós 

que nossa falta de peso não dá motivos nenhum para sentir vergonha, que a gente 

precisa se amar primeiro e deixar as palavras maldosas de nossa aparência de lado 

e ir ser feliz.”. A entrevistada 21 (38kg, 1,50) também disse que as modelos são “um 

incentivo para mim, é bom saber que ser magra não é tão ruim assim”.  Para a 

entrevistada 6 (39kg, 1,55), ver na internet apenas mulheres com corpos 

exuberantes a estava deixando triste, e então começou a seguir a modelo Gisele 

Bündchen para se inspirar. Quase a mesma situação da entrevistada 2 (48kg, 1,56), 

que diz que usa as modelos como inspiração para aprender a amar seu corpo.  

Sim, muito. Porque eu tenho 45kg, vejo claramente que estou abaixo 
do padrão que a sociedade impõe, vejo que as modelos magras 
passaram e passam pela mesma insegurança, insuficiência. É difícil 
lidar consigo mesma, vire e mexe muitas opiniões não pedidas 
interfere muito na nossa vida. Então eu curto páginas de pessoas 
magras, participo dos grupos por que sei que posso ser uma magra 
bonita igual as modelos e que um dia vou saber me valorizar. 
(Entrevistada 2) 

 

Já as entrevistadas2 se sentem representadas não só porque as modelos 

possuem corpos parecidos com os seus, mas porque representam bem a beleza 

magra. 

A última pergunta que fecha a transição da pesquisa entre as perguntas sobre 

o corpo para as sobre moda é “você se sente representada pela moda em geral? ”. 

Aqui novamente pode-se ver pelo gráfico 7 que a maioria não se sente 

representada, com 53,3% das respostas negativas, seguido das 26,7% positivas e 

20% que responderam que depende.    

 

                                            
2 Entrevistadas 18, 22 e 27. 
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Gráfico 7- Você se sente representado pela moda em geral? 

 

Fonte: produzido pela autora, out 2019. 

 

 

Para as mulheres que responderam se sentir representadas pela moda, o 

motivo foi apenas um para todas as respostas: elas dizem que as roupas lhe caem 

bem, mesmo que com algumas dificuldades. Para a entrevistada 29, a moda lhe 

representa pelo fato dela já ser taxada como “estranha” por conta do seu peso, 

então segundo a mesma, a moda lhe deixa “fashion”, “[...] Acho que tudo que coloca 

cai bem, adoro passear entre os estilos. E o melhor, por ser diferente, posso ousar 

como quiser, já sou considerada “estranha”, então tudo fica fashion”. Já para a 

entrevistada 19, a moda só lhe representa porque, segundo a mesma, infelizmente 

ela está dentro do “padrão” que iria do 36 ao 40. Mas para a entrevistada 6, apesar 

de se sentir representada pela moda, ela diz que é um pouco difícil achar peças no 

seu tamanho. “Sim, para ser sincera eu acho que a maioria das roupas caem bem, 

apesar de ser um pouco difícil achar peça no meu tamanho”.  

Já para a porcentagem de mulheres que responderam de dependia da 

situação, as respostas ficam um pouco diferentes. Para a entrevistada 16, ela se 

sente representada em apenas algumas situações, nas quais descritas como as 

vezes que as roupas caem bem nela, mas que nem sempre isso acontece.  Para a 

entrevistada 18, a situação é levemente parecida, mas que no caso ela se sente 

mais representada olhando os manequins. “Mais ou menos, as manequins 

geralmente são magras, mas tem roupa que não cai bem em mim”. O mesmo motivo 

é citado pela entrevistada 30, “Mais ou menos. Porque dizem que ser magra é lindo, 
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que a moda foi feita para as magras, mas nunca tem roupa para a gente magra nas 

lojas”. 

Os motivos que as entrevistadas citaram que as levam pensar que não são 

representadas pela moda foram bem específicos: roupas e novamente o padrão. 

Para as entrevistadas3, não estar dentro do que consideram padrão as fazem não se 

sentirem representadas pela moda. A entrevistada 21 foi bem direta nessa resposta: 

“Não, por eu não encaixar no padrão”. Já a entrevistada 17 ainda volta na questão 

de separar o mundo real com o mundo das passarelas, “não. Porque a moda não 

cabe em mim. Sou magra demais para ela. Se você é magra, ou como dizem, ‘seca’, 

você nunca vai estar na moda por conta do seu corpo. Na passarela todas são 

magras, mas é um mundo totalmente diferente”. 

Já paras as entrevistadas4, o motivo de não achar as roupas em seu tamanho 

nas lojas, não as fazem se sentirem representadas pela mesma. “Não, as roupas 

não ficam legais em mim como ficam nos manequins” (Entrevistada 15). Para a 

entrevistada 7, isso a faz ficar frustrada e ir buscar peças de roupas em outras 

seções: “Não, por que muitas vezes eu vou comprar roupas e não tem o meu 

tamanho e fico frustrada. Camisetas eu uso masculinas, então é melhor porque 

ficam largas de propósito, mas calças é difícil, vou em várias lojas e quase nunca 

compro algo”. A entrevistada 22, além e citar que o motivo é que as roupas não 

darem nela, também cita que as vezes mesmo sendo seu tamanho, ficam melhor em 

pessoas com mais corpo, “Não, porque nem tudo fica bom em nós. As vezes o 

tamanho 36 fica melhor em quem usa um 38 ou 40”. 

Como pode ser visto, algumas mulheres entrevistadas se sentem 

desconfortáveis com seus corpos por serem excessivamente magras, seja por conta 

das comparações feitas com mulheres com “corpos perfeitos” da mídia, seja na rua 

com os olhares, ou as críticas e brincadeiras feitas por conhecidos. Assim, como 

uma pequena parte diz não se importar mais com isso e amar o seu corpo 

exatamente como ele é. O fato é que dentre essas mulheres, a insegurança sobre 

sua imagem e seu peso é um assunto em comum entre todas, pelo menos em 

algum aspecto. Nesse ponto, a pesquisa muda de assunto para saber mais como 

essas mulheres lidam com a moda, com suas roupas apesar de ter inseguranças e 

                                            
3 Entrevistadas 21, 17 e 9. 
4  Entrevistadas 7, 11, 15, 22 e 26. 
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se realmente há algum privilégio por vestir números pequenos, buscando entender 

seus problemas do dia a dia ao tentar encontrar roupas que lhe sirvam sem precisar 

de ajustes e como se sentem ao ter que buscar roupas em outras seções das lojas, 

que não condizem com sua idade. 
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5 TEM PARA MAGRA? A MAGREZA E O CONSUMO DE MODA  

 

Moda: um assunto muito falado, principalmente entre as mulheres segundo o 

senso comum. Para Gardin (2008), a moda é uma linguagem, um sistema 

constituído de signos que indica uma forma de expressão. Já para Miranda (2008), a 

moda é um fenômeno cíclico e temporário adotado por consumidores em tempos e 

situações particulares.  Porém, por não ser algo acessível à todas, muitas vezes é 

entendido de forma errônea e taxado de assunto fútil, como pode ser percebido 

durante as entrevistas. Muitas entrevistadas diziam que não gostavam de falar sobre 

o assunto, que não conheciam o mesmo ou que não se interessavam por moda.  

Contudo, apesar da repulsa e dificuldades em responder as perguntas 

relacionada sobre, todas as entrevistadas em algum momento revelaram consumir 

bastante a moda, a ponto de se preocuparem ao não se sentirem incluídas. Uma 

contradição de pensamentos que se deu pela falta de conhecimento do assunto e 

pelo preconceito que elas têm sobre a moda, considerando o fato que se falarem 

que gostam ou que consomem, vão ser consideradas fúteis também.    

 

5.1 MODA: COMO AS MULHERES MAGRAS A CONSOMEM 

 

A primeira pergunta dessa parte da pesquisa foi focada em descobrir como 

essas mulheres consumiam a moda. As respostas foram bem diversificadas, mas 

teve um ponto em especifico que a maioria das respostas trouxeram. Algumas 

mulheres entendiam melhor do assunto e responderam sem dificuldades, no entanto 

a grande maioria não sabia como responder à pergunta, diziam que não gostavam 

de moda, que não a consumiam de jeito nenhum, pois seu jeito era simples.  

A pergunta foi reformulada, e só então os resultados reais apareceram. 

Anteriormente, a pergunta “De que forma você consome a moda” havia sido feita de 

forma direta, mas gerou muitas dúvidas e abriu espaço para respostas vagas e 

preconceituosas. Algumas diziam não consumir de jeito nenhum, outras nem sabiam 

o que responder e deixavam em branco ou colocava apenas um “não sei”.  

Após refletir sobre essa pergunta e perceber que nem todas as mulheres que 

estavam sendo entrevistadas entendiam o que significava o consumo de moda, a 

pergunta foi feita em forma de conversa, perguntando primeiro como era a relação 
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entre a entrevistada e suas roupas, explicando um pouco de consumo de moda e só 

assim perguntando de qual forma consumia a moda, deixando claro que até ir na 

lojinha de bairro comprar uma blusa contava como consumo de moda.  

A partir dessa mudança, as respostas se modificaram, mas ainda o 

preconceito em achar a moda um assunto fútil permanecia. Algumas foram mais 

resistentes, não quiseram mudar suas respostas, outras entenderam o que a 

pergunta significava e responderam de forma completa, aceitando que consumiam 

moda sim e que isso não teria nada de errado.  

Como pode ser visto no gráfico 8 a seguir, onze entrevistadas (36,7%) 

disseram que sua única forma de consumir a moda era comprando roupas. Seguido 

por aquelas que disseram que seguiam perfis sobre moda nas redes sociais (20%). 

Quatro entrevistadas disseram que acompanhavam desfiles e quatro 

acompanhavam desfiles e compravam revistas de moda (ambas com 13,3%), 

apenas duas disseram seguir sites que falam sobre moda (6,7%) e acompanhar na 

mídia. E uma única entrevistada disse que busca sobre tendências (3,3%), uma 

acompanha marcas (3,3%) e uma acompanha a moda pela mídia (3,3%). 

 

 

Gráfico 8- Moda e as suas formas de consumo. 

 

Fonte: Produzido pela autora, out 2019. 
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As entrevistadas5 tiveram dificuldades em responder essa pergunta, 

chegando a conclusão, após a reformulação da pergunta, que sua única forma de 

consumir a moda era comprando roupas, já que não faziam, se interessavam ou 

conheciam outras formas de consumir a moda. Algumas até tinham interesse em 

saber mais sobre o assunto, como a entrevistada 16 diz, mas que na realidade atual 

dela não parece ser algo viável. “Apenas comprando roupas. Tenho vontade de 

saber mais sobre moda e ter um estilo, mas ainda não tenho condições e também 

não levo muito jeito com isso”. Na fala da entrevistada 15 a resposta, apesar de 

parecida, havia um descontentamento no qual faz acreditar que não consumia a 

moda. “Eu tento não acompanhar. Se não me sinto representada, não vejo o porquê 

consumir. ”  

A resposta “sigo perfis sobre moda” foi a segunda mais comentada pelas 

mulheres entrevistadas. Seis das trinta entrevistadas6 responderam que essa era 

sua forma mais comum de consumir a moda. Todas com o mesmo motivo: 

procurando inspirações para “entrar” na moda, mesmo que seus corpos muitas 

vezes estejam fora dela. Como diz a entrevistada 14, que prefere buscar sobre 

moda para se inspirar na hora de se vestir para não errar na hora de comprar 

roupas. “Sigo perfis de pessoas que tem o corpo parecido com o meu para 

inspiração de looks. Se ela usou algo e ficou bom, posso tentar usar também sem 

medo. ” (Entrevistada 14). Pensamento compartilhado com a entrevistada 12, que 

diz buscar dicas sobre moda, roupas e combinações. Já para a entrevistada 11, é 

um pouco diferente a resposta: apesar dela dizer não ficar muito por dentro do 

assunto, gosta de pesquisar e seguir esses perfis de moda de vez em quando. “Não 

sou muito de ficar buscando sobre moda, mas as vezes gosto de seguir perfis que 

falam sobre moda. ”   

Quatro entrevistadas7 responderam que sua forma mais comum de consumir 

a moda era comprando revistas de moda e acompanhando os desfiles, mesmo que 

pela internet, como diz a entrevistada 10, que tenta segui-los vendo pela televisão 

ou em vídeos no Youtube. “Eu gosto de comprar revistas e seguir perfis no 

Instagram. As vezes assisto alguns desfiles no Youtube e na TV”. Ou a entrevistada 

27, que ama moda e que seu maior sonho era poder ver um desfile pessoalmente: 

                                            
5 Entrevistadas: 3, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 28 e 30 
6 Entrevistadas: 6, 8, 11, 12, 14, 23 
7 Entrevistadas: 10, 22, 25, 27. 
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“Gosto de revistas como a Vogue, leio livros de moda, vejo os desfiles na televisão 

(queria ir ver pessoalmente), pesquiso sobre tendências, vejo sites de moda… E eu 

amo ir em brechó achar peças raras (de marca) ou antigas”. 

Outras quatro entrevistadas disseram apenas gostar de acompanhar os 

desfiles, como a entrevistada 21 ou entrevistada 13, que diz acompanhar sempre 

que é possível. “Sempre que posso eu acompanho os desfiles”.(Entrevistada 13). A 

entrevistada 2 diz que sua forma de consumir é acompanhar a moda pelas mídias 

sociais; a entrevistada 7 diz acompanhar as marcas e a entrevistada 26 diz gostar 

de pesquisar sobre tendências e modinhas para se inspirar, mas que mesmo assim 

não é fã do assunto “moda”. 

Apesar de todo o preconceito e ignorância sobre o assunto, todas as trinta 

mulheres entrevistadas consomem e se preocupam com a moda. Se preocupam em 

como devem se vestir, se preocupam se a roupa caiu perfeitamente sobre o seu 

corpo e se preocupam ainda mais quando entram numa loja e não acham o seu 

tamanho nas araras. Se sentem tristes ao achar que estão sendo excluídas da 

sociedade de moda quando não conseguem comprar roupas ou quando não se 

veem representadas nas modelos que também são ditas “magras”, mesmo que ao 

mesmo tempo não falem que não querem fazer parte desse mundo fútil e 

extravagante. Foram poucas que admitiram sem medo que acompanham a moda, 

que gostam do assunto, que a consumem de todas as formas possíveis dentro da 

sua realidade. Um assunto que faz parte do dia a dia de todas elas, mas que a 

maioria não percebeu isso ainda por medo de ser julgada, desconhecimento ou por 

preconceito.     

 

5.2 A MODA É PARA TODOS? A RELAÇÃO DAS MULHERES COM AS 

ROUPAS E SUAS PRINCIPAIS DIFICULDADES 

 

Após entender como as mulheres consumiam e se relacionavam com a moda, 

o foco das perguntas foi voltado ao fim de entender como elas se relacionavam com 

um dos itens principais citados, inclusive, como a maior forma de consumo da moda: 

as roupas. Descobrir onde compram, as dificuldades que enfrentam no caminho e 

suas formas de contornar essas dificuldades, além de saber o que sentem ao fazer a 

atividade comum e básica da nossa sociedade: comprar roupas. 
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Para introduzir o assunto com as entrevistadas, foi perguntado onde 

geralmente elas compravam suas roupas e assim poder ter um cenário para se 

entender as possíveis dificuldades. Como pode ser visto no gráfico 9, uma grande 

lista de lojas foi citada, a mais popular, no entanto, foi a Renner com 33,3% das 

respostas. Seguido por aquelas que compram em lojas de bairro (16,7%) e por 

aquelas que não possuem uma loja especifica (13,3%). 

 

 

Gráfico 9- As lojas mais populares entre as entrevistadas. 

     

Fonte: Produzido pela autora, out 2019. 

 

 

As mulheres que responderam não possuir uma loja especifica tinham um 

motivo em consenso, no qual era que não fazia muito sentido ter uma loja favorita se 

não achavam a sua numeração nelas. A entrevistada 1 expressou bem esse 

descontentamento em sua resposta, “Olha, eu não tenho loja especifica por que 

normalmente eu tenho que rodar a cidade inteira para achar uma roupa que me 

sirva”. A entrevistada 8 também citou a mesma problemática: “Nenhuma em 

específico, pois é difícil achar alguma coisa que cabe em mim”.       

Já as entrevistadas adeptas aos brechós (6,7%) também têm motivos 

convincentes e no caso seriam uma “solução” encontrada para contornar o problema 

citado pelas aquelas que não tem lojas especificas. A entrevistada 29 explicou seu 
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motivo de preferir ir muitas vezes a brechós, apesar de gostar de ir em lojas de 

departamento em dias de promoções.  

 

Eu amo brechós, eles têm bastante roupas do meu tamanho, as 
pessoas ganham peso e logo se desfazem das peças. Eu não, tenho 
esse peso desde menina. Também gosto de ir em lojas de 
departamento, na Renner e ganhar roupa das amigas ricas! E usar o 
34 é ótimo, quase não sai, então entra bastante em promoção. 
(Entrevistada 29) 

 

E essa queixa feitas pelas mulheres entrevistadas dá entrada à próxima 

pergunta da pesquisa, o qual tem objetivo de entender se existe alguma dificuldade 

real de compra por ser extremamente magra, se as lojas atendem esse público 

adulto que veste números pequenos, e se a moda é realmente feita exclusivamente 

para as “magrelas”. A pergunta inicial foi simples, “você sente dificuldade em achar 

roupas no seu tamanho?” e as respostas foram quase todas idênticas, tendo poucas 

exceções, mas que não descartam a dificuldade (gráfico 10). 86,7% das mulheres 

disseram sentir sim dificuldade para encontrar peças de roupa na sua numeração, 

10% disseram sentir as vezes alguma dificuldade e 3,3% disseram sentir pouca 

dificuldade, mas que em alguns momentos são mais difíceis que outros. 

 

Gráfico 10- você sente dificuldades em comprar roupas no seu tamanho? 

  

Fonte: Produzido pela autora, out 2019. 

 

  E esse consenso geral nas respostas leva à próxima pergunta que 

complementa a resposta, trazendo à tona qual seria essa dificuldade citada pelas 
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entrevistadas na hora de comprar suas roupas. As respostas para “qual a sua maior 

dificuldade?” foram bem divididas, como é possível ver no gráfico 11 a seguir, entre 

os 56,7% que responderam que a sua maior dificuldade eram as peças nas lojas 

ficarem largas mesmo sendo a sua numeração na etiqueta, 23,3% disseram que não 

acham a sua numeração e quando acha fica largo, e 20% simplesmente não acham 

a sua numeração nunca.  

 

Gráfico 11- As dificuldades enfrentadas na hora de comprar roupas. 

 

Fonte: Produzido pela autora, out 2019. 

 

 

O menor grupo de respostas diz não encontrar sua numeração em nenhuma 

loja. Essa reclamação é feita por seis mulheres, na qual é relatado o sentimento de 

frustração que vem junto, como é citado pela entrevistada 7 (tam. 38) ao dizer que 

fica frustrada após procurar algumas peças em diferentes lojas e nunca achar a sua 

numeração. O mesmo descontentamento é citado pela entrevistada 18 (tam. PP) 

que acha que seu corpo precisa melhorar para encaixar nas peças de roupa. “Ficam 

largas e quase nunca tem o PP aqui na minha cidade (apesar que ultimamente tem 

aparecido uma ou duas peças PP), como eu disse antes, eu fico constrangida 

quando nada fica bem, parece que eu preciso crescer mais”. (Entrevistada 18). 

Sete mulheres relataram que não acham as suas numerações com facilidade 

e quando acham são peças maiores que o comum, as levando a ter que fazer 

ajustes nas peças ou procurar em outras lojas. A entrevistada 12 diz que quase não 

acha sua numeração nas lojas onde mora, “praticamente não tem roupas 34. Alguns 



48 
 

34 são enormes, eu sempre tenho que mandar apertar”. Relato bem parecido com o 

da entrevistada 17 (tam. P), no qual diz que essa é uma situação chata de se 

passar, “elas ficam largas porque sou bem magrela. Muitas vezes eu quero uma 

roupa e ela não me serve ou não tem minha numeração [...] é meio chato”. 

(Entrevistada 17). Para a entrevistada 1 (tam. 36) a dificuldade está que as peças 

etiquetadas com a sua numeração são sempre maiores que ela e que quando tenta 

achar um número abaixo, as lojas nunca têm para oferecer.  

 
Eu visto 36, mas quando vou procurar e acho o 36, normalmente ele 
parece um 38. Aí procuro o 34 e não acho. Sempre tenho dificuldade 
em achar o meu tamanho, as vezes busco comprar roupas apenas 
com tecidos tipo lycra porque são os únicos que cabem em mim. 
Quando vejo algo eu gosto, ou não tem minha numeração ou a forma 
é grande. (Entrevistada 1) 

 
 

A grande maioria, ao total de 17 mulheres, disse que sua maior dificuldade 

era as peças de roupas que ficavam largas em uma ou mais partes do corpo, as 

mais citadas foram busto, cinturas e pernas (coxas principalmente), além da 

dificuldade por conta do tamanho, já que as peças menores na largura muitas vezes 

são menores na altura, como cita as entrevistadas8. “Muitas vezes dá na largura, 

mas o comprimento fica grande ou pequeno demais. As vezes dá no comprimento, 

mas fica largo na cintura” (Entrevistada 6).  

A entrevistada 2 (tam. 34), relata que as roupas geralmente ficam folgas em 

suas pernas, tanto que se priva de usar certos tipos de roupas e que isso já 

atrapalhou quando sua mãe tentou lhe presentear com uma roupa, “Por esses dias 

minha mãe pediu a encomenda de um macacão para mim. Porém ela disse que 

para o meu corpo seria difícil de encontrar.  [...] as roupas sempre ficam largas nas 

minhas pernas, principalmente. Tipo, short curto eu não uso” (Entrevistada 2).  

A entrevistada 24 (tam. 34) reclamou que as peças que gosta sempre ficam 

largas no seu corpo, que praticamente precisa refazer as peças para caber 

perfeitamente já que não acha numeração menor. Já a entrevistada 29 (tam. 34) 

sente que sua maior dificuldade é que as peças ficam largas principalmente na parte 

do busto, e quando acha peças menores acabam ficando curtas nos braços e 

pernas.  

                                            
8  Entrevistadas: 6, 10 e 19 
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Como eu tenho pernas e braços longos, fica complicado as vezes. 
Algumas modelagens P são feitas para quem tem seios grandes, eu 
acho bem estranho isso. Calças sempre são trabalho para encontrar 
no tamanho e que não fiquem curtas na perna. Roupas intimas até já 
desisti de comprar em conjunto. (Entrevistada 29). 

 
 

Seguindo essa linha de raciocínio, a próxima pergunta da pesquisa foi feita 

para saber como essas mulheres agiam quando entravam nas lojas e não achavam 

as peças com a sua numeração. Foram dadas duas opções, mas obteve-se três 

respostas, e como é possível ver no gráfico 12, 60% das entrevistadas desistem de 

comprar as peças e apenas 36,7% disseram comprar grande mesmo assim e 

possivelmente mandar ajeitar em costureiras. 

 

Gráfico 12- Não achei o meu tamanho, e agora? 

 

Fonte: Produzido pela autora, out 2019. 

 

Uma única pessoa, a entrevistada 29, saiu do padrão e disse que dependia 

muito da roupa, pois já não está mais na idade para surtar com roupas: “Não tenho 

mais idade para surtar com roupas, se tenho condições de arrumar a peça, ótimo. 

Se não tenho, escolho outra e pronto. Sem estresse”. (Entrevistada 29). 

 Essas dificuldades na hora de comprar roupas levaram a essas mulheres 

buscarem algumas soluções para esses problemas. Soluções não tão boas, nem 

sempre tão confortáveis e baratas, mas que por hora resolviam parte do problema 

de não encontrar roupas que caibam perfeitamente em seus corpos. 
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5.3 CADÊ O MEU TAMANHO? O “JEITINHO” ENCONTRADO PELAS 

MULHERES PARA AS DIFICULDADES DE ENCONTRAR ROUPAS 

 

Quase todo mundo já precisou arrumar em uma peça de roupa, tentar achar 

aquela roupa desejada em outra loja, pois naquela já não tinha mais do seu 

tamanho, mas quando esse é um problema recorrente se torna maçante ter que 

enfrenta-lo toda vez que compra em uma loja. E se fosse necessário buscar sua 

roupa em uma seção que você não faz parte do público alvo?  

Muitas mulheres que responderam à pesquisa relataram que um dos 

“jeitinhos” que acharam para conseguir comprar roupas sem ter que mandar ajustar 

era indo na seção infanto-juvenil das lojas, mesmo que isso para algumas não tenha 

sido uma experiência agradável. Como mostra o gráfico a seguir, 80% das 

entrevistadas já tiveram que recorrer a essa “solução” rápida para a falta de peças 

em seu tamanho nas lojas. E apenas 20% disseram que nunca precisaram ir ou que 

não se lembram de ter ido depois de adultas. 

 

Gráfico 13- Adultos na seção infantil. 

 

Fonte: Produzido pela autora, out 2019. 

 

 

 E quando perguntado sobre como foi essa experiência, as respostas são em 

maioria negativas, com intensidades diferentes. Uma pequena parcela disse que não 

se importou a ponto de sentirem nada além do normal. Como é possível ver no 

gráfico, as mulheres que se sentiram “mal” (39,1%), “constrangida” (26,1%) e 
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“péssima” (13%) superam aquelas que disseram que se sentiram “normal” (13%) e 

aquelas que disseram que dependia do atendimento na loja (8,7%). 

 

 

 

Gráfico 14- As sensações ao comprar na seção infantil. 

  

Fonte: Produzido pela autora, out 2019. 

 

 

Poucas entrevistadas encararam essa forma de resolver o problema como 

algo normal, apenas três disseram se sentir assim. Um bom exemplo é a 

entrevistada 29, que disse até gostar de ir na seção infantil comprar peças, pois se 

diverte com as reações das vendedoras. 

 

Já, até sutiã tipo menina moça já comprei. Na verdade, eu não ligo 
mais. Acho até divertido. Muitas vezes o 34 só tem na seção teen, eu 
vou e fico me divertindo com as caras de raiva das vendedoras e 
com os comentários “você é bem magrinha né, não sei como 
consegue”. (Entrevistada 29). 

 
 

A entrevistada 6 também disse que se sente normal ao comprar em seções 

infantis, mas quando acha peças que sirvam. Fora isso, acaba se sentindo um 

pouco mal e decepcionada. Para a entrevistada 7, que segundo a mesma já teve 

que comprar muito na seção infantil, tudo depende de como as vendedoras a 

abordam nas lojas quando entra para comprar na seção infantil, “[...] depende muito 

de como as vendedoras abordam isso. Se são gentis bom, se ficam falando do peso 

e dando sugestões para engordar daí fica pior” (Entrevistada 7). 



52 
 

Porém nem tudo são flores, e segundo as 18 mulheres que responderam de 

forma negativa, a sensação é péssima, constrangedora e que não gostariam de 

repetir ou precisar fazer isso. A entrevistada 3 diz se sentir desconfortável, mas que 

precisa ir pois é onde acha suas blusas. Já a entrevistada 10 diz que essa 

experiência foi tão ruim que baixou a sua autoestima. A entrevistada 14 deu uma 

resposta parecida, “[...] me senti triste e infantil. Como se meu corpo não se 

encaixasse no mundo”. E a entrevistada 17 disse se sentir envergonhada toda vez 

que vai comprar roupas e precisa ir na seção infantil. Não muito diferente da 

entrevistada 26, que diz sentir “[...] uma sensação de tristeza e incapacidade” 

(Entrevistada 26). 

Outro “jeitinho” encontrado para solucionar o problema da falta de peças na 

numeração correta foi comprar roupas largas e mandar apertar. Uma solução 

levemente cara, já que muitas vezes é tanta coisa para ajustar que pode acabar 

saindo quase o preço de uma outra peça. Ou então arrumar alguém que faça mais 

em conta ou de graça, como uma avó ou amiga. Essa situação é bem conhecida 

pelas mulheres entrevistadas. Para ser mais preciso, 93,3% das mulheres já tiveram 

que levar roupas para costureiras por ter comprado ou ganho maior que o seu 

tamanho, como é possível visualizar no gráfico 15. 

 

Gráfico 15- Um pence aqui e ali: a quantidade de mulheres que precisaram ajustar 
suas peças. 

 

Fonte: Produzido pela autora, out 2019. 
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A entrevistada 20 foi a única a dizer o porquê respondeu como “não”. 

Segundo ela, mesmo que ela goste muito da roupa, não a compra se não tiver o seu 

tamanho. Não importa para ela que seja possível ajeitar, ela diz simplesmente que 

evita comprar.   

Já para a grande maioria, as entrevistadas contaram um pouco como é sua 

experiência com isso. A entrevistada 13 contou que vai tanto ajustar as peças que já 

se tornou amiga da costureira. A entrevistada 15 relatou que a costureira é sua 

vizinha e que já até ganhou um “apelido carinhoso”, “[...] minha vizinha é costureira e 

eu sempre quando vou lá na casa dela ela diz: “o que vai ajustar hoje magrelinha?” 

(Entrevistada 15). Já para a entrevistada 29, ela até mesmo ajusta quando são 

coisas simples, mas também não manda apenas ajustar as peças como também já 

faz algumas sob medidas, “Sim! Muitas vezes eu mesma arrumo se for algo simples. 

Aliás, adoro mandar fazer sob medida na costureira. É ótimo, fica perfeito e é 

exclusivo”. E a entrevistada 30 disse ter sorte, pois sua avó é costureira, tendo 

alguém sempre disponível para fazer aqueles ajustes indispensáveis.  

Tendo em vista os aspectos observados, apesar da sociedade de moda 

aclamar e valorizar em teoria o corpo extremamente magro, ditando-o como padrão 

de beleza e exemplo para ser seguido e investido como capital, o mercado, no 

entanto, não oferece roupas para quem possuí essas medidas tão aclamadas. 

Levando em consideração as entrevistas, o mercado de moda feminina no Brasil 

atualmente usa como padrão os tamanhos entre o 38 e 42, deixando os que vestem 

números abaixo ou acima com dificuldades na hora da compra, levando-as a sentir 

que seu corpo não se encaixa no mundo da moda e que por isso precisam modifica-

lo ou achar soluções e “jeitinhos” para ter algo para vestir.  

No Brasil atualmente não existe nenhuma norma ABNT em vigor que 

padroniza as numerações e medidas para as peças de roupas femininas, essa 

decisão fica por conta do fabricante, podendo escolher quais tamanhos irá produzir 

de acordo com os seus ideais e o que acha que será melhor para o seu negócio. 

No entanto, há uma necessidade mercadológica para esse público de 

mulheres adultas que veste entre o 36 e 34 ou até menor que isso. Nas entrevistas, 

a última pergunta foi “O que você acha que poderia mudar nessas lojas/marcas em 

relação as roupas para pessoas magras (‘magrelas’)?” e as respostas foram 

unânimes: todas as trinta entrevistadas pediram o aumento da produção de peças 
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34 ou menor da seção adulta, além de peças em que o tamanho expresso na 

etiqueta condiz com o tamanho da peça na loja, pois nem todas as magras vão ter o 

tamanho padrão de corpo, no qual se tem seios em tamanho médio, pouca cintura e 

quadris mais largos. Pois, apesar de todo o desconhecimento e preconceito quando 

o assunto é moda, o fato é que as mulheres a consomem e ficam infelizes com seus 

corpos ao se sentirem excluídas da mesma, e farão o possível para se encaixar na 

sociedade, seja modificando seus corpos ou suas roupas. Segundo Mara, as 

pessoas seguem as tendências para se adequarem o que projeta como o seu “eu” à 

sua aparência. Que o vestir constrói sobre o corpo uma aparência própria, é campo 

privilegiado da estética firmada no prazer de ver e ser visto, e que não é qualquer 

aparência que da o poder, mas aquela glamorosa, daquela que representa o novo, 

que associa aptidão e inovação. Essa padronização dos corpos apenas gera um 

desencaixe naqueles que não estão dentro dos padrões, “entre o consumidor e o 

objeto há um desencaixe proporcionado pela informação sistematizada impedindo a 

experiência direta, plenamente criativa” (MARA, p.58 2009) e que a única forma de 

reencaixe possível seria o domínio da imagem. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O padrão de beleza é imposto culturalmente na nossa sociedade desde o 

nascimento da moda. O corpo magro é relacionado a ele, visto como o exemplo de 

saúde e beleza a ser seguido por todos, numa tentativa de massificação dos corpos 

feito principalmente pela mídia. Porém, essa padronização apenas gera um 

desencaixe por aqueles que não estão dentro do mesmo, situação essa que faz 

surgir dificuldades e o desejo se se encaixar a qualquer custo nos moldes impostos. 

No entanto, apesar da sociedade de moda tanto aclamar o corpo magro, não há 

mercado para esse consumidor. Roupas para mulheres magras são escassas ou 

estão fora do alcance da maioria, sendo direcionada apenas a aquelas que possuem 

capital para manter esse padrão.  

O objetivo desse trabalho era analisar a relação entre a magreza e a 

sociedade de moda contemporânea. Os caminhos tomados durante o mesmo, 

chegaram a concluir o objetivo. A análise feita com as entrevistadas ao ser 

relacionadas com as bibliografias usadas, mostra em como a sociedade padroniza e 

exclui mesmo aqueles que estariam mais próximos do corpo ideal. O corpo magro é 

idealizado, mas de uma forma que só quem investe nele como capital consegue 

mantê-lo sem dificuldades. Mulheres comuns não se veem representadas por esse 

padrão magro, pois mesmo estando mais próximas dele, o mercado da moda não as 

incluem, gerando sentimentos de desencaixe com a sociedade. 

  A metodologia utilizada para chegar a esse resultado foi uma pesquisa 

de abordagem quanti-qualitativa, com trinta entrevistas concluídas com mulheres 

jovens e adultas, de lugares distintos do Brasil. As entrevistadas foram encontradas 

nas redes sociais, em grupos de autoajuda do site Facebook, os grupos “magrelas”, 

“magrelas II” e “sou magra mesmo idaí? ”. Essas mulheres relataram se sentirem 

mal com os seus corpos por não se sentirem encaixadas com os moldes e padrões 

da sociedade. Não se sentiam representadas, passaram por dificuldades por conta 

do seu corpo dito extremamente magro e muitas vezes considerado doente e fraco. 

Durante as entrevistas também pode ser percebido uma certa ignorância e 

preconceito por parte das entrevistadas sobre o assunto moda. Não queriam se 

relacionarem a ele, porém se preocupavam, consumiam e se sentiam excluídas ao 

não acharem sua numeração de roupas nas lojas, ou então quando sua numeração 
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ficava maior que deveria ficar. Para contornar esses empecilhos, as entrevistadas 

relataram os seus “jeitinhos” como levar a costureiras para ajeitar, ou comprar peças 

infantis. 

Apesar de toda aclamação por parte da moda e procura por parte das 

mulheres magras sem o prestigio e capital para investir no corpo, o mercado 

brasileiro ainda não oferece produtos para quem está fora das medidas 

massificadas, que vão muitas vezes 36/38 até o 44, deixando quem veste números 

menores sem muitas opções, levando-as buscarem outros recursos e até 

procedimentos cirúrgicos para se encaixarem ao padrão. 
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